
1تاریخچه ی شرکت زیراکس  دستگاههای کپی زیراکس   

یک شرکت آمریکایی می باشد که در زمینه ی محصوالت و خدمات مرتبط با اسناد کاغذی و زیراکس 

کشور جهان ارائه می گردد، محل تاسیس شرکت  161تجاری فعالیت میکند و محصوالت آن در بیش از 

اری یزیراکس در راچستر نیویورک می باشد و کارمندان بسیاری در آن منطقه مشغول به کار هستندبس

از نوآوری های کامپیوتری در این شرکت بدست آمده است ماند موس کامپیوتر .این نوآوری ها بعد ها 

میالدی  1016توسط شرکت اپل و مایکروسافت مورد استفاده قرار گرفتند.شرکت زیراکس در سال 

رلسون خورشیدی در منطقه راچستر شروع به کار کرد. شخصی به نام چستر کا 1821مصادف با سال 

 را اختراع کرد.Xeroxgraphyمیالدی فناوری  1021در سال 

چستر یک فیزیکدان بود که فرآیندی برای چاپ عکس ها ابداع کرد که با استفاده از یک صفحه ی فلزی 

با بار الکتریکی و پودر خشک تونر، ابداع کرد.این اختراع چستر زمینه ی انقالب فتوکپی شد. بنیانگذار 

ی ویلسون بود که مدیریت شرکت هالوید را از پدرش به ارث برد و با درک پتانسیل زیراکس جوزف س

 اختراع کارلسون یک قرارداد تجاری امضاء کرد.

یا الکترو فتو گرافی توسط شرکت زیراکس و با استفاده از دوکلمه یونانی   Xeroxgraphyاصطالح 

 ابداع شد معنی آن نوشتن خشک است.

بود. با اینکه این دستگاه   Flatplateاز اختراع کارلسون یک تجهیز دستی به نام  اولین دستگاه کاربردی

یک دستگاه با عملکرد پایین بود و یک دستگاه کپی واقعی به شمار نمی آمد به عنوان یک دستگاه تولید 

 صفحات چاپ برای برای فناوری های افست و لیتو گرافی استفاده شد.

معرفی شد و این   Copy flo با نام 1011ترو فتوگرافی در سال اوری الکاولین پرینتراتوماتیک با فن

توسعه ی این محصول منجر به تولید محصولی کوچک تر و پرینتر با استفاده از نگاتیو کار می کرد. 

 شد. 1281سبک تر به نام 

شروع شد. در ساخت  011با معرفی دستگاه  میالدی و 1010شهرت و اعتبار شرکت زیراکس در سال 

به عنوان اولیت دستگاه فتوکپی  011این دستگاه کارلسون و هانس دسار با هم همکاری کردند و دستگاه 

کاغذ در جهان شناخته شد.کار کردن با این دستگاه کپی به قدری راحت و آسان بود که به نوعی امضای 

 میلیون دالر رسید. 111درآمد شرکت به بیش از  1061زیراکس در تجهیزات بعدی شد و تا سال 

 در مقاالت بعدی شما را با باقی توضیحات در مورد شرکت زیراکس و محصوالت آن آشنا خواهیم کرد.

و دیگر برندهای مطرح  سزیراک کپی استوکبزرگترین مجموعه فروش انواع دستگاههای  کپی کاال

 جهان می باشد.
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